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1 . INLEIDING/LEESWIJZER 

In deze aanvulling is een aantal aanvullingen op vergunningaanvragen en MER 
opgenomen, met name betrekking hebbend op het aspect lazing op het Hol
landsch Diep, naar aanleiding van de door Rijkswaterstaat Directie Zuid
Holland gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. 

Het betreft opmerkingen naar aanleiding van de gecombineerde vergunning
aanvraag (hoofdstuk 2) en het MER (hoofdstuk 3). Verder zijn enkele aange
vulde bladzijden voor de WVO-vergunning RWS in een bijlage opgenomen. bij 
de aanvullingen wordt steeds verwezen naar de onderdelen waarop de aan
vullingen betrekking hebben. 
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2. AANVULLINGEN OP DE GECOMBINEERDE VERGUNNINGAANVRAAG 

2. 1 Stofvrij verladen van de vliegas 

Als aanvulling op het gestelde op biz. 38 (derde alinea) over eventuele over
slag van vliegas naar schepen wordt opgemerkt dat deze overslag stofvrij zal 
plaatsvinden. lndien schepen beladen worden met vliegas zal een en ander 
geschieden conform de bestaande werkwijzen op E-centrales. Op E-centrales 
wordt reeds meer dan 1 5 jaar vliegas verladen in siloschepen op stofvrije wij
ze. Deze techniek zal, indien van toepassing, ook bij de DEP-installatie ge"in
stalleerd worden. 

Deze opmerking heeft eveneens betrekking op de vierde alinea van biz. 74 
van het MER. 

2. 2 Lozing van grondwater tijdens de bouw 

In aanvulling op § 4.3.3 van de vergunningaanvraag (biz. 38 e.v.) en § 4.3.3 
van het MER (biz. 74 e.v.) wordt opgemerkt dat de onttrekking en lozing van 
grondwater tijdens de bouw naar verwachting middels meldingen kunnen 
worden afgedaan, gezien de beperkte omvang van de benodigde bronbema
ling. In dit verband wordt verwezen naar het in § 3.3 van het MER (biz. 32) 
gestelde, alsmede naar § 4.4.1, biz. 80, vijfde alinea. 

T evens wordt verwezen naar de aan EPZ in januari 1994 door de provincie 
Noord-Brabant verleende beschikking voor grondwateronttrekking tijdens de 
bouw van de WKC, waarbij opgemerkt kan worden, dat de grondwaterotit
trekking voor de DEP-installatie zeker niet groter zal zijn dan destijds voor de 
WKC. 

2. 3 Aanvullingen op de koelwatersituatie 

Het tekstgedeelte onder het kopje Koelwater op biz. 42 van de gecombineer
de vergunningaanvraag (vier alinea's) dient als onderstaand te worden gewij
zigd. 

Ko el water 
Koelwater wordt ingenomen via het nieuw te realiseren inlaatwerk in de Wes
telijke lnsteekhaven en gebruikt in de condensor van de turbine. Daarnaast 
wordt een klein gedeelte van het koelwater gebruikt voor het gesloten be
drijfskoelwatersysteem. Het opgewarmde koelwater wordt geloosd op het 
Hollandsch Diep. Het te lozen water wordt maximaal met 7°C opgewarmd. 

In geval van rivierkoeling bedraagt de thermische lozing 65 MWth (ofwel 
7 .970 m3/h, bij een temperatuurverschil van 7°C). Deze temperatuurverho
ging is zodanig gekozen dat normaliter voorkomen wordt dat water met een 
temperatuur hoger dan 30°C geloosd wordt. 
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Alleen in zeer warme zomers zou dit er toe kunnen leiden dat er water ge
loosd wordt met een te hoge temperatuur. Door in dat geval passende maat
regelen te nemen, zal de DEP-installatie nooit water lozen met een tempera
tuur hoger dan 30°C. Bij passende maatregelen dient gedacht te word en aan: 

minder doorzet in de DEP-installatie, zodat de opwarming van het koelwa
ter in de condenser minder dan 7°C bedraagt; 
afschakelen van de DEP-installatie; 
een contract met EPZ om in dit geval gebruik te mogen maken van de 
koeltoren. 

Bij verhoudingsgewijs lage rivierwatertemperaturen kan het koelwaterdebiet 
worden gereduceerd, waarbij het temperatuurverschil tussen ingenomen en 
geloosd koelwater toeneemt. Overeenkomstig de voorschriften voor de WKC, 
zoals recentelijk vastgelegd in de brief van Rijkswaterstaat kenmerk 
AWU/2000.302 d.d. 14 januari 2000, zal warden uitgegaan van een maxi
male opwarming van 15°C bij een inlaattemperatuur van 0°C en van een 
opwarming van maximaal 7°C bij een inlaattemperatuur van 10°C met daar
tussen een geleidelijke overgang. Het koelwaterdebiet varieert dan omgekeerd 
evenredig met het temperatuurverschil. 

In geval van koeltorenbedrijf bedraagt de te lozen hoeveelheid water circa 200 
m3/h bij een temperatuur van circa 25°C, hetgeen bij een rivierwatertempera
tuur van 15°C een thermische lozing van circa 2,5 MW1h betekent. Deze wijze 
van keeling heeft als nadeel, dat het energetische rendement van de installa
tie afneemt, waardoor de elektriciteitsproductie met circa 1 MW daalt. 

De thermische lazing van 2,5 MW1h bij koeltorenbedrijf zal niet leiden tot een 
overschrijding van de vergunde lazing van de WKC bij koeltorenbedrijf ter 
grootte van 50 MW1h, aangezien de thermische lozing van de WKC bij koelto
renbedrijf normaliter circa 10 MW1h 

1 bedraagt. 

Het koelwatersysteem wordt zodanig uitgevoerd dat geen verontreinigingen 
vanuit het proces in het koelwater kunnen terechtkomen. Het systeem wordt 
aan de koelwaterzijde periodiek gereinigd door toepassing van de tempera
tuurschokmethode. Bovendien is de condenser voorzien van een separaat 
condensorreinigingssysteem, ter voorkoming van aangroei van mosselen. 

De temperatuurschokmethode berust op het relatief snel verhogen van de wa
tertemperatuur in het koelwaterinlaatsysteem ter bestrijding van driehoeks
mosselen en aangehecht slijm ten gevolge van bacteriegroei. lndien genoem
de maatregelen niet voldoende zijn kan incidenteel gebruik gemaakt warden 
van een chloordosering. 

Deze wijziging geldt ook voor de tekst over koelwater (vijf alinea's) op biz. 
78 van het MER. 

1 N.B. In de MER voor de WKC werd uitgegaan van een niveau van circa 25 MWm 
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2 .4 Aanvulling ten aanzien van de koelwaterlozing op het Hollandsch Diep 

In aanvulling op het gestelde in § 5.2.2 van de gecombineerde vergunning
aanvraag en tevens § 7 .2.2 van het MER, onder het kopje Lozingen op het 
HoHandsch Diep, wordt het volgende opgemerkt: 

In aanvulling op de in november 1991 opgestelde Koelwatersituatie WKC
Moerdijk is in februari 1993 een aanvullende studie Koelcapaciteit Hollandsch 
Diep gepubliceerd, met nadere uitwerking ten aanzien van de gehanteerde 
dispersiecoefficienten, het lozingspatroon, een eventuele verdubbeling van de 
koelwaterbelasting, de invloed van de aanleg van een slibdepot en de invloed 
van gecombineerde proceswaterlozing van de AVI Moerdijk. 

In deze laatste studie is uitgegaan van enigszins aangepaste thermische lo
zingen voor Shell en de WKC, te weten 954 MWth voor Shell (oostelijke lo
zing 756 MW, westelijke 198 MW) en 243 MW voor de WKC. De totale 
therrnische lozing bedraagt daarmee 1197 MWth• tegenover 1148 MW (Shell 
826 MW, WKC 322 MW) in de studie van november 1991. 

Dit betekent dat de bijdrage van de DEP-installatie procentueel iets kleiner is 
dan aangegeven (5,4% in plaats van 5,6%). Daarmee blijft de in het MER 
aangegeven verwachte temperatuurstijging van circa 0,055°C nagenoeg on
gewijzigd. 

Ook de andere uitwerkingen van de WL-studie van februari 1993 bevestigen 
de in de vergunningaanvraag getrokken conclusies. Zo wordt de logischerwijs 
veronderstelde lineariteit van de berekeningen (vierde alinea van biz. 54) be
vestigd, onder meer in de laatste alinea van biz. 4-2 van de genoernde studie 
(waar sprake is van een evenredige toename). 

Ook blijkt een gerichte interpolatie rnogelijk, aan de hand van in de WL-studie 
van februari 1993 uitgevoerde berekeningen ten aanzien van de gevolgen van 
een verdubbeling van de thermische belasting (hoofdstuk 5). In onderstaande 
figuur (figuur 5.1 uit genoemde WL-studie) is aangegeven welke invloed een 
toename van de thermische lozing met 65 MW heeft op de temperatuur aan 
de Noordzijde van het Hollandsch Diep, afhankelijk van het rivierdebiet bij Lo
bith. 
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Figuur 2.1: Opwarming van de Noordoever van het Hollandsch Diep, af
hankelijk van de thermische lazing van Shell en EPZ, alsmede 
van het rivierdebiet 

Uit de figuur kan afgeleid warden dat bij een toename van de thermische la
zing met 65 MW het debiet QLobith waarbij de opwarming van 1°C aan de 
Noordoever optreedt, circa 1700 m3/s bedraagt in plaats van 1650 m3/s. 

In dit verband kan opgemerkt warden, dat ook het debiet QLabith van 1 700 
m3/s nog ligt beneden het debiet van 1850 m3/s, zoals gehanteerd in de ver
gunningvoorschriften van de WKC van EPZ. 

Ten aanzien van het voldoen aan de normstelling wordt verwezen naar het 
gestelde in de laatste alinea van genoemde tekst (§ 5.2.2 van de gecombi
neerde vergunningaanvraag), waarin wordt aangegeven dat in geval van.drei
gende overschrijding de doorstroomkoeling van de DEP-installatie zal warden 
gestopt. Middels een tussen DEP en EPZ te sluiten overeenkomst zal in deze 
situatie worden voorzien door ofwel: 

afschakelen of terugregelen van de DEP-installatie; 
terugregelen van het vermogen van de WKC; 
overschakelen op koeltorenbedrijf 
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Ten aanzien van koeltorenbedrijf wordt verwezen naar het daarover in § 2.3 
van deze aanvulling gestelde. Aanvullend kan worden opgemerkt dat het 
technisch mogelijk is de koeltoren van de WKC uitsluitend in te zetten voor 
de DEP-installatie, maar dat daarmee rendementsverliezen gepaard gaan. 

Ten aanzien van de temperatuur van het te lozen koelwater wordt verwezen 
naar de desbetreffende aanvulling (zie § 2.3), naar analogie van de vergun
ningsvoorschriften voor de WKC. Ook ten aanzien van het niet overschrijden 
de maximale temperatuur van 30°C zal aangesloten warden bij de voorschrif
ten voor de WKC. 

2.5 Aanvulling op punt 4 van de WVO-aanvraag RWS 

In het formulier is de pompcapaciteit abusievelijk weggevallen. Deze bedraagt 
7 .970 m3 /h (zie biz. 42 van de vergunningaanvraag en biz. 78 van het MER). 
Een gecorrigeerde pagina is bijgevoegd als bijlage I behorende bij deze aan
vulling. 

Bij punt 4 is tevens de temperatuur van het koelwater bij lazing aangevuld 
(zie ook punt 2.3 van deze aanvulling, derde alinea). 

2.6 Aanvulling op punt 9 van de WVO-aanvraag RWS 

De oorspronkelijke beantwoording van vraag 9 leidt tot misverstanden en is 
gewijzigd, zoals opgenomen in bijlage II behorende bij deze aanvulling. 

Het verzamelschema blijft ongewijzigd. Voor alle duidelijkheid wordt opge
merkt dat de lozing op het Hollandsch Diep betreft: 

koelwater (64.106 m3/j); 
schoon hemelwater van daken en schoon drainagewater (totaal circa 
6.000 m3/j). 

Water van (mogelijk) verontreinigde wegoppervlakken, opstelplaatsen voor 
containers, e.d. wordt geloosd op de riolering (verbeterd gescheiden stelsel). 
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3. AANVULLJNGEN OP HET MER 

3. 1 Algemeen 

In eerste instantie wordt verwezen naar de punten 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van 
deze aanvulling, die tevens betrekking hebben op het MER. 

3.2 Aanvulling op § 3.4.8 

In aanvulling op deze paragraaf wordt vermeld dat bij de beoordeling van de 
koelwatersituatie ten aanzien van het Hollandsch Diep ook de lozingen door 
Shell Chemie Nederland van belang zijn. 

De gevolgen van de koelwaterlozing van de DEP-installatie worden in samen
hang met die van Shell en de WKC te worden getoetst aan de beperkte koel
capaciteit van het Hollandsch Diep (zie Beheersplan voor de Rijkswateren, 
1997-2000). Dit vindt met name plaats in § 5.2.2 van de gecombineerde 
vergunningaanvraag en § 7 .2.2 van het MER (zie ook 2.4 van deze aanvul
ling). 

3.3 Aanvulling op § 4.2.9 

In aanvulling op het kopje Brandblussysteem op bladzijde 58 wordt opge
merkt, dat de uitbreiding van het brandblussysteem van de WKC ten behoeve 
van de DEP-installatie als volgt is voorzien: 

het bestaande hydrantensysteem van de WKC zal warden ingezet voor de 
dichtstbijzijnde gavels; 
indien nodig kunnen brandweerauto's gebruik maken van de bestaande 
hellingbaan om bluswater uit de haven te pompen en middels slangen toe 
te voeren aan de droge stijgleidingen in de gebouwen. 
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BIJLAGE I 
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Beantwoora de vragen zonoa1g op een b11lage. 

3 Gegevens over de aard van het vergunningplichtige bedrijf 

Als (een onderdeel vanJ het bedrijf waarvoor u de vergunning aanvraagt 
• tor een var. onderstaande categorieen behoort. kruis dan aan tot welke. 

ElektnClte,tscer.trales = Staalharderijen 

__ · (Petrolchemische industrie = (Fotolgrafische industrie 

·::: Bedrljven die hout impregneren 

-: Leerfooierijen 

:~ Ertsverwerkende industne = Lak· en verflabrieken = Ziekenhui:i:en 

:: Bedrijven die atvalstoffen opslaan. behandeler. 
of verwerken 

_ -- 8edn1ven die metaaloppervlakken behandelen 

:::- Vatenwasserijen en 
tank(auto)-clean1ngbedrijven = Textielfabrieken 

= Laboratoria 

= Geen van deze categoneen. 

..\Is u een van bovenstaande categoneen heeft aangekru1st. voeg dan b1i 
uw aanvraag: 

- een beschriiving van de bednjfsmstallaties: de werking en verwerkmgs
of produktiecapaciteit, en een processchema waaruit bliikt welke stoffen 
waar en m we Ike mate ontstaan of vri1komen!; 
- een opgave van a/le mogeliike oorzaken (stormgen. proefdraa1en, Ult 
bedfl1f nemen e.d.) waardoor een extra verontre1mging kan ontstaan. 
Geef per mogeli1ke oorzaak aan welke maatregelen er z11n getroffen om 
d1t te voorkomen of te beperken: 

Alleen invullen als geen van de voorgaande categofleen van toepass1ng is 
Als u de aard van het bedfl/f a! b11 1 heeft 1ngevuld. hoeft u dat h1er met 
opnieuw le doen 

- een opgave van de aard en de hoeveelheid van de grond<toffen. 
hulpstoffen. tussenprodukten en eindprodukten die naar redelijke 
verwachting. binnen het bedriif aanwezig kunnen ziin. voorzover deze 
direct of indirect. in het opperv/aktewater terecht kunnen komen. 

Ga door naar 4, 
Hiervoor wordt verwezen naar de hoofdstukken 2, 3 en 4 
van deze gecombineerde aanvraag. 

Omschri1f zo nauwkeurig 
rnogelijk de aard van ------------------------------ ----·-------
het bedrijf 
..... .... ...... ...... ....... ------------------------------------
Vermeld het aantal 
1nwoner-equivalenten 
11 e 's) 

Is het aantal 1.e.' s voor = Ja 
zuivering 1000 of meer 
per jaar' :X Nee 

Zo ia. voeg bii uw aanvraag de h1erboven !!,enoemde 
b11lagen. 

.. .. ........ .... ... ........ . -------- - ... ............ ............. _______________ _ 
4 Specificaties van de afvalwaterstromen 

H1eronder volgt een aantal vragen ovei versch1llende afvalwaterstromen 
Beantwoord alleen de vragen over afvalwaterstromen die b11 uw bedfltf 
;oorkomen. 

Koelwater 

'.'/eii< soort koelsysteem gebru1kt uw bedri1f? • : Rerncuiat1ekoeling --~ Doorstroomkoeling 
................................................. .. ... .. --- ------------------------ ·-· ··~ -- ----
\ '-!o,dt er ~oelwater aan het oppervlaktewater 
onttrokken> 

Nee 

X Ja lnd1en bekend . de innametemperatuur van het koelwater 

noeveel koelwater kan er max1maal ontrokken word en J • Pompcapacite1t 7970 m3 /h . 
· · · · · · · · · · · · · · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · IT'l.«)eI ru t beSchikbaar -is·:--VJOrdt 
fr wordt in totaal 65 MWth koelverrrogen aange~~~~~ dibruik =nvanede rrogelijkheden'bij de 
Gronowacer Kan van nature s!~ffen bevatten 01e schadeJ111< zr1n ~oor hf:t WKC MJerdi ~- Ceartoe zijn de Stichting DEP en EPZ 
~"oerv!aktewacer v<:aarop net wordi gelocsd. J -~-~1~ t t Sll..ll' ten 

G~~ru•<t uw bedn1f grondwater voor het 
:...oe:sysreem? 

K2:i fiet koelwater verontre1nigd raken door 
=t-/als~offen? 

::> .. ~Kar: door de procesvoew1g oi iei<<a~e 

~c c: . :seef h1ernaast a.an Coor we!i<e SLoffe:-: 
er n ·: .. ·~Ji<e fT:2.te 

:X Nee 

- ja 

~X Nee 

voornemens een ovt;;;I. ~ ir..om.s e 
Zo 1a. stuur dan een b11lage mee met de analysegegevens van .'Jet 
gebru1kte grondwater 

------- -------------- .. _ ·- - -·------

Soort veron"':rein,gde stof Hoeveeihe'd 

-------- - . ----- ----

......... ....... ....... ........... ....... ...... .. ....... ------------- ---------~-. --- . ··-···---
Geel hiernaast de temperatuur van het 
<oelwater bij loz1ng 

A.15 ~r meer·oan Ei:n koelwater!oz.·ng 15. 

vermeld dan de gegevens voor elk 
cfzonderi11k loz1ngspunt. 

Ternperatuur 

Lozlngspunt 1 A T !TEX. = 7 °C 

Loz1ngspunt 2 

Lozingspunt 3 ... .................. .. .. .... .. ...... ..... .... ..... .... : .......... .. ............... ' ~ 
Vervolg rubflek 4 bovenaan de volgende pagina 

hoger dan de temperatuur.van het 
oppervlaktewaterl bij een inlaat-15oc 
temperattrur van 10°C. b T max.= 
bij een inlaattemperatuur van 0°C. 
raartussen een geleidelijke overgpng-
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BIJLAGE II 
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8eantwoord de vragen zonod'g op een 011/agf: 

9 Gegevens over hemelwater 

Zijn de daken en verharde buiten-oppervlakken van het bedrijf mogelijk 
verontreinigd door de bedrijfsactiviteiten? 

Denk aan verontreiniging van daken en terreinen door 'if.uiven 
of verwaaien of door em1ss1e van stoffen uit schoors tenen; 
(parkeer)terremen waarop oile of motorbrandstof kan worden 
gemorst; laad- en losplaatsen; opslagterreinen; enz. 

lo 1a. door welke activiteiten Voertuigbewegi.ngen 

-XNee. ga door naar iO De daken, totale oppervlakte <;:irca 
6500 m2. 

X Ja De verharde wegoppervlakten, ~tc. 
circa 20.000 ~. 

N\et welke stoffenJ Geringe hoeveelheden pluimveemest 

··· ·········· ············· ··· ····· ····· ··· ---- ------------ -·---·- ------ --
Door de wagen h1ernaast 1n te vullen. kunt u berekene'l hoeveel 
nemelwater er :aar1i1ks wordt i;eloosd. Als er geen meetgegevens z1;n 
kunt u Uttgaan van 0.15 m1 water perm;. 

Hoe groot zijn de daken die door de 
bedrijfsvoering (mogelijk) zijn 
verontreinigd? 

Hoe groot zijn de verharde buiten
oppervlakken die door de bedrijfs
voering (mogelijkl zijn verontreinigd? 

m-

20.000 m· 
··········································--------- + 
Totale oppervlak m2 

Vermenigvuldig dit met 0.75 m3 

······•····•···•··•·· ··•···•··· ······ ... .. --------- x 

Jaarlijkse lozmg van (mogelijkl 
verontrein igd hemelwater 

··········································---- 15_.9oq m' 

Vbrdt op het IlM-riool geloosd. 
10 Lozingen buiten de riolering om 

Staffen kunnen onbedoeld in het oppervlaktewater komen. bi1voorbeeld als 
een bed"tfsterrein overstroomt. of bii de op- en overslag van goederen zoals 
i1zererts. kolen. graan. schroot. hoogovenslakken. zand enz. Voeg een 
s1tuat1etekening b11 waarUtt bliikt waar en hoe de stoffen warden ge/oosd 

Kunnen afvalstoffen 
bu1ten de riolering om 
warden geloosd7 __ Ja X: Nee. ga door naar 71. 
.. ........ .... ...... .. ... ... ----·----
Ops lag 

- Omschr:lf per produkt de acrd (samenstellmg) en vorm van de produkten 
Noem h1erb11 ook kenmerken zoals verpakkmg. stulfgevoel1ghe1d en 
;·ochtgehalte. 

- Ceef aan waar de ooslag plaatsv1ndt en of de opges!agen orodukten 1n 
contact kunnen komen met het heme/water. 

Vermeld in het schema gegevens van de produkten die in het bedrijf warden opgeslagen. 

Omschrijvmg aard en 
vorm produkt 

. --- -- - - - - . ------

-·- -------·--------

---------- ·-----·--- -
. . . -·------- ---. --- ------
. . . ·---~ ----- ··--------

'Nat gebeurt er met 
hemel· en (eventueei 
sproeilwater dat van de 
opslag(en) afkomst1g is7 

Herkomst Hoeveelheid 

-- ·----- ----

Gegevens van de oversiag kunt u bovenaan de volgende pagina invul/en. 

7 

Plaats van opslag 

---
-

-

: 

: 

Contact met hemel
wc.ter tijdens opslag 

Ja = Nee 
- - ----

.: la - Nee -

- Ja 
-

Nee - -

": Ja = Nee 

- Ja =Nee 
·--· 




